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VDVDhar ordet...
Närmare våra 

hyresgäster
BOSTADSBOLAGET UTVECKLAS HELA 
TIDEN! Vår tidning På tapeten är inget undantag. 
Vi hoppas att du tycker om tidningens nya 
utseende och innehåll, med fl er artiklar från just 
ditt område!

Nytt är också att vi satsar alltmer på att utföra 
servicearbeten med egna hantverkare, så att du 
ska känna igen snickaren och rörmokaren som 
kommer till din lägenhet.

Det ska vara lätt att nå oss, när du har 
frågor om ditt boende. Därför fl yttar nu 
områdeskontoret Mjölby Södra till Stjärngatan i 
höst. Här träff ar du områdets fastighetsvärdar och 
fastighetsskötare. 

Vår nya uthyrningspolicy – att trogna 
hyresgäster får poäng efter hur länge de bott 
hos oss – börjar nu märkas. Vi har fått fl er 
omfl yttningar och bobutiken har mycket att göra!

I Mjölby kommun har fi berutbyggnaden gått 
lite trögt. Bostadsbolaget har dock tagit sitt ansvar 
och har inom kort genomfört fi beranslutning till 

alla sina hyresgäster.

Trevlig höst och var 
försiktiga med levande ljus!

Med vänlig hälsning
Bostadsbolaget i Mjölby AB
Torbjörn Olsson vd

04 INTERVJU 

Snickaren Kjell-Åke 

06 FIBER
Öppnar nya möjligheter

07 ANSLAGSTAVLAN
Tips om sopsortering 

08-10 OMRÅDEN
Vad händer där du bor?

11 RENOVERING  
100 lägenheter om året

MATTIAS GEEWE
är chef för vår hantverks-

grupp. Han kommer 
närmast från Måleribolaget.

MIKAEL KROHN
är målare och ny medlem 

i vår hantverksgrupp.

ROBIN SÖDERSTRÖM
är målare och ny medlem 

i vår hantverksgrupp.

0404
Nya på jobbet

INNEHÅLL
1010
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ANSVARIG UTGIVARE Bostadsbolaget i Mjölby AB
MEDARBETARE Karin Pettersson och Sarah Andersson

SKRIBENT Annelie Sylvan
GRAFISK FORM Natalie Frahm
TRYCK Mjölby Tryckeri

GILLA 
OSS PÅ:

FÖR ÖPPETTIDER

FELANMÄLAN

KONTAKTUPPGIFTER
var vänlig se baksidan 
av tidningen!

AKUT TELEFON
0142-162 80

FACEBOOK OCH 
INSTAGRAM
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AKUT TELEFON
0142-162 80

ENKELT ATT FELANMÄLA 
VIA MINA SIDOR!
1. Logga in på mina sidor på hemsidan med 
användarnamn och lösenord eller klicka på AVI där 
du loggar in med ditt personnummer och det OCR/
referensnummer som fi nns på din hyresavi.

2. Klicka på Felanmälan!

3. Fyll i om huvudnyckel får användas och om det 
fi nns djur i hemmet. Fyll i vad du vill fel-
anmäla samt i vilket utrymme felet fi nns. I rutan 
”Beskriv felet” kan du även ge en beskrivning med 
egna ord. 

4. Vill du felanmäla fl era saker, klicka på ”lägg till 
min felanmälan”. När du är klar, klicka på ”skicka 
in felanmälan”. 

PÅ MJOLBYBOSTAD.SE KAN DU ANMÄLA 
FEL NÄR SOM HELST PÅ DYGNET.

HETA TIPS 
INFÖR VINTERN

När du använder köks� äkten – se till att öppna ett fönster 
för att eff ektivare bli av med oset från matlagningen. Se till 
att regelbundet tvätta fi ltret i köksfl äkten, helst en gång i 
månaden, för att säkerställa fullgod funktion på fl äkten. 
Behöver du nya fi lter, kontakta ditt områdesteam!

Låt inte köks� äkten/kåpan vara igång längre än nödvän-
digt. Den drar ut stora mängder uppvärmd luft.

Vid vädring – vädra med korsdrag några minuter, istället 
för att låta fönstret stå på glänt under en längre period. 
Luften byts då ut snabbt utan att kyla ur rummet för 
mycket.

Tänk på möbleringen. Ställer du stora möbler framför 
element försvårar du för värmen att nå ut i rummet. 

Det gäller även långa gardiner. Det kan dessutom skapas 
en ”värmefi cka” runt termostaten, som då tror att det är 
varmt i rummet och stänger av elementet.

På natten kan du dra för gardiner och persienner för 
att hjälpa till att hålla kylan ute.

Sänk temperaturen. För varje grad du sänker inomhus 
minskar energianvändningen för uppvärmning med cirka 
5 procent. Tänk på att du oftast sover bättre om sov-
rummet är lite svalare. 

Tvätta inte i varmare temperatur än nödvändigt. 
Dagens tvättmedel tvättar generellt lika rent med 40°C 
som med 60°C. 
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Psst...
Mina sidor hittar 
du på vår hemsida-
mjolbybostad.se



KJELL-ÅKE FORSÉN 
FULLBOKADE DAGAR 
MED FRIHETSKÄNSLA

Kjell-Åke har arbetat som snickare i 
nästan hela sitt yrkesliv. 2010 blev 
han en i gänget av hantverkare på 
Bostadsbolaget.

Sedan dess har han hunnit med oräkneliga 
byten av innerdörrar, golvlister, dörrfoder och 
fönstersmygar. Hur många kryddhyllor han 
byggt eller hur många kökslådor han lagat vet 
han inte. Ibland dyker det upp lite udda upp-
drag, som att snickra 20 blomlådor i trä för 
utsmyckning av utomhusmiljön. 

-Och i somras gjorde jag ett 75 meter långt 
staket på Gräsvägen i Mjölby. Det låter kan-
ske inte så märkvärdigt men det är rätt myck-
et förarbete med rivning av ett lika långt tra-
sigt staket, kapning av virke och transport av 
material innan själva snickrandet kan komma 
igång, berättar han.

Lista i mobilen
Kjell-Åke rör sig mellan verkstaden på Hal-
levadsgatan, skåpbilen och hyresgästernas lä-
genheter.

Genom en app i mobilen, ser han vilka ser-
vicejobb som kommit in. 

-Förr sprang man runt med beställningarna 
på papper. Det här är bättre. Överskådligt. En 
bra dag hinner jag med fyra, fem jobb. Tomt 
i listan blir det aldrig, säger han. 

Men stressar upp sig gör han inte. En sak i 
taget, är Kjell-Åkes motto. Dessutom kan han 
se fram emot förstärkning inom kort. Ännu 
en snickare ska nämligen anställas.

-Jag har en fantastisk frihet i jobbet och kan 
planera min arbetsdag efter väder och säsong. 
Om det regnar passar jag på att göra repara-
tioner i verkstaden till exempel. 

Alltid välkommen
Kjell-Åke är välkommen och efterlängtad när 
han dyker upp med sin verktygslåda.

-Jag har aldrig blivit otrevligt bemött. Men 
jag är en lågmäld person som försöker att lösa 
problem på bästa sätt, om de uppstår. Möjli-
gen är jag för snäll. 

Verktyget du aldrig kan vara utan? 
-Skruvdragaren. Utan tvekan! Man spikar näs-

tan ingenting längre. Det är skruv som gäller.
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På Tapeten   Intervjun

Psst...Hos oss kan du arbeta 
inom många olika yrken. 

Lediga jobb hittar du på
mjolbybostad.se

SNICKAREN

Trästaket runt lekplatser, hela garderober, byte av lister och 
trösklar. Jobb ute och jobb inne. Bostadsbolagets egen snickare 
Kjell-Åke Forsén � xar både stort och smått med samma lugn. 

””Man spikar nästan 
ingenting längre. Det 

är skruv som gäller.



88fakta om 
Kjell-Åke!
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På Tapeten   Intervjun

Familj
Fru, 25-årig dotter och 23-årig son.

Bor
Nybyggt hus i Mantorp (Inget 
snickrande på fritiden alltså.)

Fritid
Spelar gärna tennis men numera 
blir det oftare raska promenader 
tillsammans med frun. Reser ibland, 
nyligen till Budapest och Mallorca.

Lagar mat
Nej, det gör hustrun för det mesta.

Läser
Mycket deckare. Gillar Lars Kepler, 
Jan Guillou och Leif GW Persson.

En bra � lm
”En kvinnas doft” med Al Pacino i 
huvudrollen. 

Egenskaper: ”Är nog rätt lugn. 
Har inget behov av att hävda 

mig.”

Din bästa ålder
”Nu. Barnen 

har jobb. Jag 
och frun har 
jobb. Vi 
kan göra 
mycket av 
det vi vill 
i livet. Vi 
har det 
bra.” 

Genom appen i mo-
bilen har Kjell-Åke 
överblick över alla 
jobb som ska göras.

I verkstaden på Hällevadsgatan lagar Kjell-Åke 
kökslådor, lackar trösklar och snickrar nya 
hyllplan till garderober och mycket mer.
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På Tapeten   AKTUELLT

I början på nästa år beräknas Bostads-
bolagets utbyggnad av bredband via 
fi ber vara genomförd i samtliga 2 600 
lägenheter. En omfattande satsning 
som innebär att Bostadsbolaget har 
framtidssäkrat sin infrastruktur. Re-
dan nu har bredbandet gjort det möj-
ligt för alla uppkopplade att kommu-
nicera via Mina sidor på internet.

-Fiberanslutningen i lägenheterna 
öppnar oändliga möjligheter. Tekni-
ken är riggad och klar för att koppla 
på e-hemtjänster inom vård och om-
sorg och olika fastighetstjänster som 
mäter faktisk förbrukning av vatten 
och värme till exempel, säger � omas 
Stenlund, säljansvarig på Utsikt Bred-
band i Mjölby.

Vilken utrustning installeras i 
min lägenhet?

-Konkret får du en bredbands-
switch installerad i ett litet medieskåp 
på väggen, vanligtvis i hallen. TV, te-
lefoni och bredband utgår därifrån. 
Dessutom får du två uttag i vardags-
rummet för bredband och TV, där 
det kan vara lämpligt att ställa sin 
bredbandsrouter. Den gör det möjligt 

att surfa trådlöst från olika medie-
plattformar i hela hemmet.

Hur långt räcker grundsurfen 
som ingår i hyran? 

-I grundpaketet ingår TV med ba-
sutbud (SVT1, SVT2, SVT24, TV4, 
barnkanalen och kunskapskanalen) 
samt bredbandssurf på 1 Megabit. 
Med grundsurfen kan du gå in på 
Mina sidor, skicka mejl, göra bank-
ärenden, läsa tidningen, beställa resor 
med mera men det tar lite längre tid 
än om du skaff ar ett abonnemang, sä-
ger � omas.

Den som vill ha snabbare uppkopp-

ling, fl er kanaler, ladda ner fi lmer och 
spela spel via sitt bredband behöver 
därför skaff a ett eget abonnemang.

Kan jag få hjälp om jag känner mig 
osäker i valet av abonnemang? 

-På vår hemsida www.utsikt.se kan 
hyresgästerna gå in och se alla tjäns-
televerantörer som fi nns och jämföra 
priser och sedan välja en leverantör. 
Har man frågor är det bara att ringa 
vår kundtjänst eller gå in på hemsi-
dan och chatta direkt med någon på 
kundtjänst, förklarar � omas.

-Med tanke på att det inte fi nns nå-
gon uttalad tidsplan för utbyggnaden 
av bredband i Mjölby kommun får 
man nog säga att Bostadsbolaget går 
i bräschen för hur man som allmän-
nyttigt  bolag kan vara med och driva 
utvecklingen framåt. Ett gott exempel 
som kan visa vägen för andra företag 
och fastighetsbolag, tycker � omas.

Bostadsbolaget och Utsikt Bred-
band har tidigare hållit informations-
kvällar i de områden som är på väg 
att kopplas upp. Fler möten kommer 
att hållas vartefter arbetet går framåt 
under hösten.

RIGGAT FÖR SNABBARE 
UPPKOPPLING OCH 
SMARTA TJÄNSTER
Bredband i varje lägenhet ger inte bara nya möjligheter 
för hyresgästen. Bostadsbolaget har också säkrat sin 
framtida utbyggnad av smarta e-tjänster till hushållen. 

95Regeringen har satt 
som mål att 95 procent 
av alla hushåll och före-

tag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 

Megabit/sekund år 2020.

-Bostadsbolaget bidrar stort till utbyggnaden av bredband 
i Mjölby, genom att installera fi beranslutning i alla sina 
lägenheter, framhåller � omas Stenlund, på Utsikt Bredband 
i Mjölby.
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”Senare på förmiddagen 
och eftermiddagen är det 
lättare att komma fram

VAD SLÄNGER 
JAG VAR?

HUSHÅLLSSOPOR i vanlig 
soppåse och MATAVFALL i 
gröna påsen slängs i molok 
(underjordsbehållaren) eller 
soprum (beroende på vad som 
� nns på just ditt område).

Återvinning som KARTONG, 
WELLPAPP, TIDNINGAR, 
GLAS OCH PLAST slängs rena 
och torra på respektive plats i 
återvinningsrummet.

På vissa av våra områden 
� nns grovsoprum. Här kan du 
slänga METALL, EL-AVFALL 
OCH ANNAT BRÄNNBART 
(inte hushållssopor) som får 
plats i kärlet.

VILL DU SLIPPA LÅNG 

TELEFONKÖ?
Många ringer till oss i bobutiken precis klockan 
10, då vi öppnar. Det innebär att de som ringer får 
vänta länge innan de kommer fram. Vill du slippa 
sitta i telefonkö är det bättre att ringa längre fram 
på förmiddagen eller på eftermiddagen, då vi har 
betydligt färre inkommande samtal.

Och glöm inte att du alltid kan mejla oss!
bobutik@mjolbybostad.se

På Tapeten   ANSLAGSTAVLAN

Tack vare vår lokala sponsring fi nns 
det då och då fribiljetter att hämta till 
våra sponsrade event, i receptionen på 
Burensköldsvägen 6. Vad är på gång 

just nu? Gå in på mjolbybostad.se

FRIBILJETTER!
Tack vare vår lokala sponsring fi nns 
det då och då fribiljetter att hämta till 
våra sponsrade event, i receptionen på 
Burensköldsvägen 6. 

just nu? Gå in på mjolbybostad.se

FRIBILJETTER!

just nu? Gå in på mjolbybostad.se

Har man MÖBLER till exempel so� or, stolar 
och sängar som man vill slänga, får man själv 
åka med det till Hulje återvinningsstation, 
adress Omlastarevägen 5 i Mjölby. 

ÖPPETTIDER HULJE:
måndag klockan 7-19
tisdag-fredag klockan 7-16
lördag klockan 8-13

Ve
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NYA LOKALER – 
SAMMA TRIVSEL
-Här är helt underbart!
-En oas för oss äldre. Så varm och 
vänlig anda.
-Man kan komma och gå som man vill.

Lovorden haglar bland gästerna, som för dagen bänkat sig 
runt bingobrickorna, i den nya seniorlokalen på Tunet. 
Verksamheten, som etablerades för drygt sex år sedan, är 
ett samarbete mellan Bostadsbolaget och Mjölby kommun.

-Nu är vi ganska många men det finns plats för fler. Ibland 
är vi en handfull runt bordet, ibland kommer uppåt 25 per-
soner. I våra nya lokaler har vi fått det betydligt rymligare 
och luftigare. Dessutom har vi här en visningsmiljö med 
sovrum för demonstration av nattkamera samt badrum och 
kök som visar olika vardagshjälpmedel, berättar trygghets-
värd Gun Sternegård.

Stickcafé, läsegrupp, våffelcafé, ”Gubbtolvan”, grill-lun-

cher och sånggrupper är bara en bråkdel av allt besökarna 
kan ta del av.

-På försök ska vi även hålla öppet på söndagar mellan 10 
och 15 under hösten. En del söndagar kommer vi säkert att 
laga lite mat tillsammans, säger Gun.

Officiell invigning äger rum den 19 oktober.

Ett glatt gäng, redo med bingo-
brickor och godsaker för en trevlig 
eftermiddag, i den nya ljusa seni-
orlokalen på Tunet, Högliden 9.

PÅ GÅNG I MJÖLBY NORRA
Utemiljön Tunet – gallring av träd

Nytt taggsystem för entréer och tvättstugor

SARA LIDEMALM

TOMMY BÖRJESSON
0142-67 77 70

Fastighetsvärdarna svarar på frågor om ditt boende.

På Tapeten   Mjölby NORRA
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BLOMMANDE 
TRÄDKRONOR TILL VÅREN

Stora träd med förvuxna rötter och  
skräpig lövfällning har tagits ned på 
Östra och Västra Lundby för att ge plats 
åt nätta japanska körsbärsträd.

Fastighetsskötarna Pernilla Rydén och Elin Granath har just 
markerat planteringsplats för de nya träden på Skattegården. 
Det blir en lågväxande sort, japanskt körsbär, som blommar 
med rosa blomsterskyar på våren.

Trädfällningen var önskad av många.
-Jag fick till och med en kram från en hyresgäst som nu var 

glad över att slippa skräp på sin bil, berättar Elin.
Ett av de gamla träden på Skattegården, som inte står vid 

parkeringsplatsen, har dock sparats eftersom de boende intill 
ville ha det kvar.

Att hyresgästerna bryr sig om hur det ser ut utomhus, mär-
ker Pernilla och Elin varje dag. 

-Så fort vi gör en förändring får vi en reaktion. De allra 
flesta är positiva, säger Elin.

-Vårt jobb handlar mycket om att öka trivseln i utomhus-
miljön. Vi har många idéer och planer för framtiden. Vi lyss-
nar också gärna på förslag från de boende. Tyvärr hinner vi 
inte allt vi skulle vilja göra, säger Pernilla.

PÅ GÅNG I MJÖLBY SÖDRA
Inflytt i nytt områdeskontor i november på Stjärngatan 10, 

Västra Lundby

Återplantering träd och blomsterplantering

Målning sockel och garagedörrar vid Västra Lundby

Nya entrétrappor på Smålandsvägen 40-42

Renoveringar 
startar i januari

Det stora renoveringsprojektet 
på Västra Lundby, som omfattar 
165 lägenheter, kommer enligt 
nuvarande plan att påbörjas i 
januari 2019. Bostadsbolaget 
kallar berörda hyresgäster till 

informationsmöte under hösten och lämnar 
då besked om vad man börjar med och när ar-
betet kommer att utföras i respektive lägenhet. 
Fastighetsvärd och ombyggnadssamordnare för 
Västra Lundby är Yvonne Hellman.

MIKAEL STERNELÖV
0142-67 77 80

På Tapeten   Mjölby SÖDRA

Psst...
om du är osäker 
på vilket område 
du tillhör -gå in på 
mjolbybostad.se

Flytt till nytt 
områdeskontor
I november lämnar Mjölby Södras områdes-
team sitt gamla kontor på Hallevadsgatan 
och flyttar in i nytt områdeskontor på Västra 
Lundby, Stjärngatan 10.  

-Det nya kontoret gör att vi blir mer synli-
ga för våra hyresgäster och bidrar till kor-
tare transporter för våra medarbetare, säger 
projektingenjör Martin Johansson.

 

Elin Granath och Pernilla Rydén markerar var 
de nya träden på Skattegården ska planteras.

Fastighetsvärden svarar på 
frågor om ditt boende.

YVONNE HELLMAN
0142-67 77 80
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”EN PLATS FÖR 
ALLA ÅLDRAR”
Mantorp Gym fortsätter att växa och disponerar 
nu hela entréplanet i Bostadsbolagets fastighet 
på Häradsvägen 18.

-Vi har länge velat utöka och fick 
möjlighet när apotekets lokaler 
intill oss blev lediga. Mantorp 
är ett samhälle som växer och vi 
vill att alla åldrar ska få plats hos 
oss och känna sig välkomna, sä-
ger Linda Oberpilcher som drivit 
gymmet sedan 2008 tillsammans 
med sin man Robert.

Äldsta besökaren är över 90. 
Den yngsta har inte fyllt ett. 
I lokalerna erbjuds styrketrä-
ning med redskap och maskiner, 
gruppträning, yoga, spinning, 
step och 3D-träning. 

-Vårt gym är också en social 

mötesplats. Vi vill underlätta för 
alla att gå hit och träna i vardagen 
– tidigt på morgonen eller direkt 
efter jobbet. Tack vare utbyggna-
den har vi inte bara skapat plats 
för mer träning utan även inrett 
ett rum där man kan värma mat 
och äta sin frukost eller middag 
i anslutning till träningen, berät-
tar Linda.

Gymmet är bemannat var-
dagar mellan klockan 8 och 21 
men med egen tagg har med-
lemmar tillgång till lokalerna 
mellan klockan 5.30 och 22.

PÅ GÅNG I SKÄNNINGE/VÄDERSTAD
Sprättebrunn – ny fjärrvärme och molok 

Översyn av lekpark

Målning fasader – Mjölbygatan 18 och Lilla Vallgatan 12
Återplantering av träd

ANDERS JENSDAL

JIMMY DAVIDSSON
0142-67 77 75

Fastighetsvärdarna svarar på frågor om ditt boende.

På Tapeten   MANTORP

Från och med den 1 oktober är två fastighetsvärdar statio-
nerade i Skänninge/Väderstad. Nuvarande fastighetsvärd 
Anders Jensdal får sällskap av Jimmy Davidsson. Jimmy 
kommer närmast från en annan tjänst i Bostadsbolaget, 
nämligen som fastighetsskötare på Mjölby Södra.

- Jag ser fram emot att träffa alla hyresgäster,  
säger Jimmy.

Två fastighetsvärdar
SKÄNNINGE/VÄDERSTAD

Arbetet med att göra nya entréytor på Lilla Vallgatan 
12 i Skänninge är nu klart.

-Den gamla asfaltsbeläggningen var dålig. I sam-
band med att vi lade ny beläggning ville vi bygga 
bort en del trafik och skapa en tydligare känsla av 
infart och entré. Vi har dessutom anlagt lite mer 
grönytor och planteringar jämfört med tidigare, be-
rättar fastighetsvärd Anders Jensdal.

Ny entré på Vallen

PÅ GÅNG I MANTORP
Ubbarp – plantering av träd

Belysning Vibyvägen 2

Fönster Vibyvägen

BOJAN RAKOSE
0142-67 77 05

Fastighetsvärden svarar 
på frågor om ditt boende.

Psst...
bemannat gym

vardagar:

8-21!
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BRA KOLL MED 
PLANERAT 
UNDERHÅLL
Vad styr de stora renoveringsprojekten – 
när kommer turen till min lägenhet? 
-Vi har en långsiktig underhållsplan för 
varje fastighet och vill samla ihop insat-
serna i större projekt, förklarar byggchef 
Carl-Magnus Miettinen.

Som hyresgäst kan du vara säker på att även ditt hus och 
din lägenhet kommer att rustas upp. Men det kan dröja 
några år. Bostadsbolaget planerar de större insatserna uti-
från en rad olika faktorer, för att arbetet ska bli kostnads-
effektivt.  

Väl underbyggda planer
-Vårt mål är att ha så stor del planerat underhåll som möj-
ligt, istället för många små akuta insatser. För att göra en 
långsiktig plan tittar vi på felstatistiken – var har vi haft 
problem tidigare och vilken typ av problem har det va-
rit. Vi tittar på renoveringshistoriken – där vi kan se hur 
gammal en tidigare åtgärd är och när det börjar bli dags 
för en ny. Vi väger också in hyresgästernas önskemål från 
bomöten, säger Carl-Magnus.

Gör egna inventeringar
Dessutom gör Bostadsbolaget egna underhållsinventering-
ar vart tredje år i hela fastighetsbeståndet, med fokus på 
husens yttre skick. Det är ett omfattande arbete som också 
leder till ett betyg för varje hus. Högt betyg innebär att 
huset är i bra skick. 

-Men om ett hus får lågt betyg i flera mätningar, år efter 
år, visar det på att vi måste öka underhållet där. Den här 

inventeringen ger oss en bra bild av renoveringsbehovet i 
vårt bestånd.

100 lägenheter om året
Det finns en långsiktig underhållsplan för varje fastighet. 
Planerna betas av i tur och ordning.

-Men vi har stora utmaningar framför oss eftersom cirka 
60 procent av våra lägenheter är 50 år eller äldre. Med så 
stor andel äldre hus är det nödvändigt att vara extra noga i 
arbetet med våra underhållsinventeringar. Bostadsbolaget 
har lagt ner stora summor på renoveringar de senaste åren, 
i en takt av 100 lägenheter om året. 

Trasiga kylskåp
Vissa ”brandkårsutryckningar” går inte att undvika, fort-
sätter Carl-Magnus. Vattenledningar börjar läcka, spisar 
går sönder…

-Parallellt med våra underhållsplaner gör vi även en kal-
kyl över akuta insatser. Tittar vi bakåt i statistiken går det 
till exempel att beräkna ungefär hur många kylskåp som 
kommer att gå sönder under året.

Hyresgästernas önskan att tapetsera om eller byta golv, 
genom det hyresgäststyrda underhållet HLU, tas också 
med i underhållsplaneringen för året.

På Tapeten   AKTUELLT



Gilla oss på Facebook och Instagram.

Prova tennis på 
höstlovet!
Passa på att prova spela tennis i Mjölby tennishall 
på höstlovet! 

Mellan klockan 17 och 19 tisdag den 30 oktober 
får alla våra hyresgäster Mjölby tennishall för sig 
själva. Har du inte tennisrack fi nns det ett antal 
att låna. På plats fi nns även Frida som arbetar som 
tennistränare. 
Ingen föranmälan krävs. Varmt välkomna!

BESÖKSADRESS:
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Burensköldsvägen 6
595 23 Mjölby

TELEFON VÄXEL: 0142-854 50
JOURTELEFON: 0142-162 80
FELANMÄLAN VARD. KL 08:00-10:00,
0142-854 51

ÖPPETTIDER HUVUDKONTOR:
Mån-Tors  
Fre 
Lunchstängt ELLER RING PÅ 

0142-854 51

kl 07:30-16:30
kl 07:30-16:00
kl 12:00-13:00

Ännu mera kul...
Vi kommer att anordna höstlovskul och jullovskul tillsammans med 

Pingstkyrkan. Först ut är höstlovskul den 2/11 klockan 16-18 i Pingst-
kyrkans lokaler.

För mer information om jullovskul se vår hemsida och facebook.

GÖR DIN 
FELANMÄLAN 

VIA MINA SIDOR PÅ 
MJOLBYBOSTAD.SE

EN ROLIG DAG PÅ ISEN
Kul för våra hyresgäster på jullovet. Mjölby ishall – 
ProTrain Arena – är öppen enbart för våra hyresgäster 
mellan klockan 8 och 13.45 fredagen den 4 januari. 
Här får du som är hyresgäst hos oss chansen att åka 
skridskor och ha en rolig stund på isen, tillsammans 
med vänner och familj. Packa med skridskor, varma 
kläder och matsäck. 

Glöm inte hjälmen!

FULL FART PÅ 

LOVEN MED 

BOSTADSBOLAGET 

I MJÖLBY




